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 ایران خصوصی حقوق در ویت حسه جایگاه
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 چکیده

 "شًَذ هیاشیبء بِ اضذاد شٌبختِ "تعریف آى هصذاق جولِ هشَْر  تریي کبهلست کِ بْتریي ٍ حسي ًیت اصلی اخالقی ا

آى تعریفی عبم  تبع بِتعبیری عبم است ٍ تعریف حسي ًیت  سَءًیت، بذیي هٌظَر کِ حسي ًیت یعٌی عذم سَءًیت. ببشذ هی

ًی کِ ظَاّر آى ًیس در عولکرد ٍ رفتبر فرد درٍ کبهالًحسي ًیت قبعذُ ٍ اصلی است ٍجذاًی بب ًیت  .ببشذ هیٍ دشَار 

ّب ٍ هطبلعبت حقَقی جبیگبّی شگرف بِ خَد  اهرٍزُ حسي ًیت در حقَق جذیذ در دادرسی .ببشذ هیٍ اثببت  هشبّذُ قببل

حقَقی از قبیل تعْذ بِ ّوکبری یب قبعذُ تقلیل خسبرت طرف دارای  ّبی تئَریهبٌبی برخی از  عٌَاى بِ کِ طَری بِگرفتِ 

در ایي ًَشتبر بررسی  اًذُ قراردادحسي ًیت قرار گرفتِ است. حسي ًیت را از هٌظر حقَق تعْذات ٍ قراردادّب هَرد هطبلعِ 

اصلی ٍ  ّبی شبخِخصَصی کِ از  حقَق .ببشذ هیحسي ًیت در حقَق خصَصی ًظبم حقَقی کشَرهبى هٌظَر  تأثیرجبیگبُ ٍ 

. ایٌکِ حسي ًیت در رٍیِ قضبیی هب ٍ در ببشذ هیجبهعِ طرف  فرد فردبِع بب هٌبف کِ طَری بِ ببشذ هیهْن رشتِ حقَق 

خصَصی  حقَق .ببشذ هیّبی حقَقی هب چِ جبیگبّی دارد ٍ هرتبِ استٌبد آى از ًگبُ ثبَت یب عذم ثبَت آى چگًَِ  دادرسی

ًَیسِ هطبلعِ جبیگبُ ایي  ّذف ایي حسي ًیت جبیگبُ هشخصی دارد. ّب گرایشٍ شعببت ٍسیعی دارد کِ در برخی  ّب گرایش

 .ببشذ هی طَرکلی بِقبعذُ در حقَق خصَصی 
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